
Salgsdirektør har totalansvar for reklamesalget i alle konsernets produkter  
i Asker og Bærum – Budstikka Mobil, Budstikka Nett, Budstikka Avis, Askeravisen og  
Bærumsavisen, med en samlet reklameomsetning på over 100 millioner kroner.

Som vår nye salgsdirektør skal du utvikle konsernets nye felles salgsavdeling til en  
ledende mediesalgsorganisasjon, hvor du og dine medarbeidere er best mulig medierådgivere 
og selgere for våre kunder. Den kraftige digitale leserveksten gir unike muligheter til å tilby 
kundene enda mer relevante og målrettede reklameløsninger, og du tar tak i og utvikler både 
etablerte produkter og nye digitale reklameprodukter – og tjenester.

Hva ser vi etter hos deg:
• Erfaring fra salgsledelse med dokumenterte resultater
• Relevant bakgrunn, hvor erfaring fra andre bransjer i omstilling kan være en fordel
•  Fokus på digital utvikling og forståelse for det digitale medielandskapet,  

gjerne med erfaring fra salg av digitale tjenester/produkter
• Kreativitet, analytiske evner og gjennomføringskraft

Din salgsorganisasjon vil bestå av totalt 22 medarbeidere innen salg og annonseproduksjon. 
Stillingen inngår i selskapets ledergruppe, og rapporterer til administrerende direktør.
 
Vil du vite mer om stillingen, ta kontakt med administrerende direktør Terje Tandberg, tlf. 911 05 204. 
Søknad med CV sendes innen 3.2.2014 til terje.tandberg@budstikka.no 

Salgsdirektør
Vi søker nå

«Vi skal skape bankende hjerter  
for Asker og Bærum»

Asker og Bærums Budstikke ASA er et frittstående konsern med sterk lokal forankring.  
Budstikka har gode posisjoner på alle plattformer – mobil, nettbrett, desktop og papir.  

Avisens markedsposisjon i Asker og Bærum er meget solid, og vi har  
kraftig leservekst på digitale plattformer.

Konsernet utgir også de ukentlige fulldistribusjonsavisene Asker – og Bærumsavisen  
og eier den digitale deltidsjobbportalen for ungdom Ekstrahjelp og den nasjonale nettportalen 

Tjenestetorget for innhenting og sammenligning av pristilbud.  
Til sammen gir dette konsernet en sterk markedsposisjon - også for fremtiden.

I 2012 omsatte Asker og Bærums Budstikke for 187 millioner kroner og hadde et resultat før skatt  
på 13 millioner. Selskapet har solid økonomi. Vi satser offensivt i et mediemarked i stor  

endring og har et spesielt fokus på digital vekst og utvikling.
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